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УВОД 

 

„Когато се замислим върху основните заплахи за нашата национална сигурност 

първото нещо, което ни идва наум са ядрените оръжия, агресивните държави и 

глобалния тероризъм“
1
. Тези думи Барак Обама изрича още през 2005 година, когато е 

сенатор от щата Илинойс и член на Комисията по външни отношения към 

Американския Сенат. Това изказване е отразено във вестник Ню Йорк Таймс и с него 

бъдещият американски президент дава отговор на въпроса кои са факторите, 

определящи американската външна политика в последните години. Изминали са четири 

години от зловещите атентати над кулите – близнаци. В продължение на десет години 

военните операции на американската армия дават отпор на чудовищните атентати на 

терористичните организации; разузнавателните акции на ЦРУ зад граница осуетяват 

опитите на ислямската пропаганда да пусне корени сред демократичните общества; 

американските външнополитическите доктрини заклеймяват политически режими, 

подпомагащи терористите в техните действия, а американската дипломация се старае 

усилено да събира съюзници срещу вьзникващия лагер на ислямските 

фундаменталисти, които постепенно разгъщат дейността си на глобално ниво. Това е 

само малка част от фактите, които доказват, че през тези години основен фактор, 

определящ външната политика на САЩ е глобалният тероризъм. Какво произтича от 

нарастващата терористична заплаха и от анти-терористичните действия на САЩ и 

демократичния свят? 

Първо, външнополитическите доктрини на САЩ в годините след 9/11/2001 

година претърпяват значителни промени. В изказванията на американските 

президенти и във формирането на техните доктрини ясно личи антитерористичната 

риторика, заклеймяваща тероризма не само като основна заплаха за американската 

национална сигурност,  но и като глобална заплаха за сигурността на международната 

система
2
. В документи, регламентиращи основните положения в сектора за сигурност 

на САЩ, включително Стратегията за национална сигурност от 2010 година, 

глобалният тероризъм винаги присъства като едно от основните предизвикателства 

пред американската национална сигурност. На други места многократно се подчертава, 

                                                 
1
 http://www.allgreatquotes.com/barack_obama_quotes4.shtml, last  visited on 9/12/2011. 

2
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че събитията от 9/11/2001 година са били повратен момент в историята на САЩ
3
. 

Всичко това недвусмислено свидетелства за формиране на качествено нови 

вьншнополитически доктрини в САЩ, чиито основен катализатор е глобалният 

тероризъм. 

Второ, глобалният тероризъм вече има нов облик. В края на XIX и началото 

на XX век тероризмьт се изразява в отделни насилствени актове и покушения, довели 

до смъртта на монарси като руският цар Александър II и престолонаследникът на 

Австро – Унгария Франц – Фердинанд. В началото на Студената война тероризмьт се 

преврьща в орьжие на националистически групировки и радикализирани индивиди, 

екзекутирали влиятелни политически лидери като Махатма Ганди и американският 

президент Джон Кенеди. След края на Студената война тероризмът е тактика и на 

марксистко-ленински организации като Червените бригади в Италия, опитващи се да 

установят революционна дьржава по пьтя на вьорьжената борба. Терористични 

действия се осъществяват и от “Фракция червена армия” в Германия, протестираща 

срещу войната вьв Виетнам, както и срещу това, което Фракцията нарича репресивна 

политика на средната класа и буржоазни ценности. На 9/11/2001 тероризмьт навлиза в 

нов етап на развитие. Той придобива нова, глобална идентичност; движен е от 

трансграничните терористични движения и мрежи, изповядва радикален ислям и се 

финансира частично с постьпления от глобалната нелегална икономика, трансфер на 

дрога и орьжие, пране на пари. Този тероризьм се оказва ключов фактор в моделиране 

на сьвременната американска външна политика. 

Трето, идеологическото разделение от Студената война е заменено от 

цивилизационно. Настьпва краят на двуполюсния модел, което и изменя качествено 

системата на международните отношения. На мястото на традиционния принцип за 

„баланс на силите“
4
 възниква еднополюсен свят, в който като световен лидер се 

утвърждават САЩ. С изчезването на двуполюсния модел изчезва и заплахата от 

комунизьм. Сьзданеният идеологически вакуум  скоро бе запълнен от „новите 

заплахи“: глобалният тероризъм, екологичните проблеми, демографските сривове, 

епидемиите и други. Само за десет години тероризмът се утвърждава като 

първостепенна глобална заплаха. САЩ започнва война срещу радикалните ислямски 

групировки, в която постепенно се включват и почти всички европейски държави. Така 

                                                 
3
 National Security Strategy, The White House, Washington, 2010, p. 15 – 36. 

4
 Доуърти, Дж. Е., Пфалграф – младши, Р. Л. „Теории за международните отношения. Общ преглед. 

Първа част.“, изд. „Атика“, С., 2004, стр. 67. 



идеологическият конфликт е заменен от цивилизационен
5
. Американският президент 

Джордж Буш – младши, твьрди: „Този кръстоносен поход, тази война срещу тероризма 

ще отнеме малко време“
6
. Осама бен Ладен на свой ред оповестява: „Ние обявихме 

джихад на американското правителство, защото американското правителство е 

несправедливо, престъпно и тиранично“
7
. Понятията „кръстоносен поход“ и „джихад“ 

оттук нататьк дирижират международната политика в следващото десетилетие, а в хода 

на “войната срещу тероризма” все повече актьори в международната система 

заявяват претенции да играят глобална роля, поставяйки под въпрос съществуването на 

еднополюсния модел. 

Съществува ли теоретичен модел, който може да обясни връзката между 

американската външна политика и глобалния тероризъм? Какво е новото лице на 

глобалния тероризьм? Кои са основните външнополитически доктрини на САЩ след 

9/11/2001 година?  

В отговор на тези въпроси настоящото изследване си поставя следните 

изследователски задачи: 

 систематизация на американските външнополитически доктрини, 

възникнали след терористичните атентати от 9/11/2001; 

 анализ на тенденциите в развитието на  глобалния тероризъм след 

9/11/2001 година, и дискусия вьрху ролята на трансграничните 

терористични мрежи; 

 изграждане на теоретичен модел, целящ да обясни врьзката между 

глобалния тероризъм и външната политика на САЩ след 9/11/2001 

година. 

Основната цел на настоящата дисертация е да анализира начина, по който 

заплахите на глобалния тероризъм определят американските външнополитически 

доктрини след 9/11/2001. 

Основната теза на настоящото изследване е: заплахите на глобалния тероризъм 

се превръщат в структуроопределящ фактор за външната политика на САЩ след 9/11. 

Структурата на дисертацията следва изследователските задачи и основната 

цел на изследването. За всяка отделна задача е отделена по една глава, в която се 
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разглеждат съответно: американските външнополитически доктрини след 9/11/2001 

година, заплахите на глобалния тероризъм след 9/11/2001 година и структурирането на 

теоретичния модел, обясняващ връзката между глобалния тероризъм и външната 

политика на САЩ след 9/11/2001 година. В заключението се правят изводи по 

поставената проблематика, а към изследването са приложени Библиография и 

Приложения, отнасящи се до хода на изложението. 

Актуалността на темата се обуславя от няколко основни фактора. 

Първо, това са историческите фактори. Датата 9/11/2001 година е повратна точка 

в историята на международните отношения. Доказателства затова са историческите 

промени, които настъпват в развитието на глобалния тероризъм, американската външна 

политика, международната система и международната сигурност. 

Втората група фактори са политическите. Сред тях са: възникването на нови 

доктрини в американската външна политика, формирането на глобалната идентичност 

на тероризма, оспорването на еднополюсния модел и преосмислянето на ролята на 

Америка като глобален лидер в международната система. 

Третата група фактори са икономическите. В тях се включват: сътресенията в 

глобалната икономика, новите механизми за спонсориране на терористите, възходът на 

нови глобални актьори като Китай, войната на валутите и т.н. 

Четвъртата група фактори са културните. Такива фактори са: културно – 

цивилизационното противопоставяне между радикалните ислямистки групировки и 

Запада, възникването на нови аспекти на глобалния тероризъм като антиамериканизмът 

и идеологията на “джихада”. 

Методологията на дисертационното изследване набляга преди всичко върху 

качествените изследвания. Зависима променлива в изследването е американската 

външна политика, а независима – глобалният тероризъм. Основните качествени 

методи, използвани в хода на изложението са следните: 

Първо, сравнителен анализ. Сравнителният анализ е необходим с цел по-

ясното изясняване характерните особености на променливите. Така например в хода на 

изложението се прави сравнение между състоянието на глобалния тероризъм преди 

9/11 и новите аспекти на неговата структура, които възникват след терористичните 

атентати от тази дата. По този начин, с помощта на този анализ се извежда кои са 

основните промени в характера на тероризма и се отговаря на въпроса как се формира 

неговата глобална идентичност. 



Второ, историчеки анализ. Този анализ е от ключово значение за изследването 

тъй като очертава неговите исторически граници – времевият период след 9/11/2001 

година. Освен това историческият анализ има много важно значение и за направения 

case study – войната в Ирак. С негова помощ се анализират отделните фази във военния 

конфликт и хода на бойните действия, което спомага за изясняването на практическото 

приложение на теоретичния модел, структуриран в дисертацията. 

Трето, дескриптивен анализ. С помощта на дескриптивния анализ се описват 

същността и измененията в американските външнополитически доктрини след 

9/11/2001 година. Въз основа на това описание се дефинира същността на самите 

доктрини и елементите, от които те се състоят. 

Четвърто, набирането на данни и агрегирането им се основават на научната 

литература, приложена в раздел “Библиография”, както на таблиците и фигурите в 

раздел “Приложения”. Техният анализ и обработка се използва за изпълнението на 

основните изследователски задачи и доказване на изследователската теза. Така 

например подходът на Хънтингтън се прилага за изясняването на културно – 

цивилизационното противопоставяне между радикалните ислямистки групировки и 

Запада, а теорията на Моргентау – за изясняването на ролята на класическия реализъм в 

американските външнополитически доктрини след 9/11. 

В обобщение, разсъжденията, изложени в увода на този автореферат очертават 

маркират жалоните на теоретичния дебат и на сьдьржателната дискусия в изследването. 



ГЛАВА І. АМЕРИКАНСКИТЕ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ 

ДОКТРИНИ СЛЕД 9/11/2001 ГОДИНА 

 

Основната цел на тази глава е: систематизация на американските 

външнополитически доктрини, възникнали след терористичните атентати от 

9/11/2001 

 

1. Структуриране на американските външнополитически 

доктрини след 9/11/2001 година. 

След терористичните атентати от 9/11 се оформят няколко нива на 

структуриране на американските външнополитически доктрини. 

Първото ниво на структуриране може да се обясни като се анализира 

състоянието на системата на международните отношения след терористичните 

атентати. Това е необходимо, защото такъв анализ би позволил да се разгледат 

отношенията между субектите на системата, сред които и САЩ. Тези отношения от 

своя страна, макар и косвено оказват голямо влияние върху формирането на външната 

политика на въпросния субект. Следователно анализът на промените в характера на 

международната система след 9/11 ще ни даде отговор на въпроса какво промени 

американското външнополитическо мислене след терористичните атентати. 

Отговаряйки на този въпрос ще можем да проследим как се е формирало първото ниво 

на структуриране на американските външнополитически доктрини след 9/11 – 

външнополитическата рамка, очертала се в отговор на новите предизвикателства в 

международната система. Основните промени, които настъпват в международната 

система след атентатите от 9/11 са: промяна в състоянието на международната 

сигурност – от състояние на безопасност тя преминава в състояние на гарантирана 

надеждност; промяна в областта на съвпадащите интереси на субектите на 

международните отношения – в американската политика възникват нови специфични 

и общи интереси; преструктуриране на блоковете в международната система – в 

зависимост от това кой подкрепя глобалния тероризъм и кой не; нови сътресения в 

световната икономика, изразяващи се в глобалната икономическа криза, финансовите 

сътрсение в САЩ и войната на валутите. Въз основа на тези промени се наблюдава 

следния процес на структуриране: външнополитическите доктрини на САЩ се 

променят и формират нови измерения в отговор на възникналите заплахи и 



предизвикателства в международната среда, от които като най-сериозно се очерта 

глобалния тероризъм. По този начин се очертава външнополитическата рамка на 

американската външна политика след 9/11. Очертаването на външнополитическата 

рамка ни дава информация за това какво е поражда нуждата от провеждането на 

такава външна политика. 

Второто ниво на структуриране на американските външнополитически 

доктрини след 9/11/2001 година може да се обясни като се анализира идеологическия 

подход или още съвкупността от разбирания, които политическият елит в САЩ и по-

специално американският президент прилагат във външната политика на страната след 

терористичните атентати. Ако анализът на промените в международната система ни 

даде отговор на въпроса какво променя американското външнополитическо 

мислене, то анализът на разбиранията и концепциите на политическия елит ще ни даде 

отговор на въпроса с какво се характеризира това мислене. Отговаряйки на този 

въпрос ще стигнем до втория елемент от структуриране на американските 

външнополитически доктрини след 9/11 – американската външнополитическа 

философия, която ни посочва принципите и ценностите, на които политиката се 

основава. 

Американската външнополитическа философия след 9/11 се развива на два 

етапа. Първият етап включва управлението на американския президент Джордж Буш – 

младши и неговата администрация. Той се характеризира със завръщане към школата 

на класическия реализъм, прилагане на едностранния подход и твърдата сила в 

системата на международните отношения, стремежа към еднополюсност и хомогенност 

на международната система като се диверсифицират международните актьори и не се 

допускат никакви промени и компромиси, които могат да бъдат в ущърб на САЩ като 

световен лидер. Най-общо това е философия на налагане на еднополюсния модел. 

Вторият етап е свързан с управлението на американския президент Барак Обама и 

неговата администрация и се характеризира със съчетаването на принципите на 

класическия реализъм и неореализма, прилагане на едностранния подход и 

„интелигентната сила“ в системата на международните отношения, стремежа към 

еднополюсност и възвръщането на хомогенността на международната система като се 

диверсифицират международните актьори и не се допускат никакви промени, които 

могат да бъдат в ущърб на САЩ като световен лидер, но се търси сътрудничество и с 

останалите субекти на международните отношения в борбата срещу глобалния 

тероризъм и останалите нови заплахи. Най-общо това е философия на преосмисляне 



и запазване на еднополюсния модел. Тези два етапа оформят американската 

външнополитическа философия след 9/11. 

Третото ниво на структуриране на американските външнополитически 

доктрини след терористичните атентати от 9/11/2001 година се състои във 

формулирането на нейната основна цел – съхраняването на еднополюсния модел, в 

който САЩ заемат ролята на единствен полюс. Ако външнополитическата рамка 

обяснява какво промени американската външна политика след 9/11, а 

външнополитическата философия обяснява с какво се характеризира тя след 

терористичните атентати, то анализирайки начина, по който САЩ преследват 

основната си цел ще ни даде отговор каква е основната й цел. Това ниво придава 

завършен вид на структурата на американските външнополитически доктрини тъй като 

обяснява каква е основната цел, заложена вътре в тях. Основната цел, която 

американската външна политика и нейните доктрини преследват е съхраняването 

на еднополюсния модел и на лидерския статут на Америка в системата от 

международните отношения, независимо от заплахите на глобалния тероризъм. 

Самият стремеж към запазване на световното лидерство от своя страна съчетава в себе 

си както отстояването на американския национален интерес, така и ключови 

приоритети като запазването на благосъстоянието на американската нация, 

изграждането на силни съюзи и гарантиране на националната сигурност. 

В заключение, съществуват следните фази на структуриране на американските 

външнополитически доктрини след 9/11. Първата фаза на структуриране е 

очертаването на външнополитическата рамка. След въпросната дата рамката на 

американските външнополитически доктрини има предимно „антитерористичен“ 

характер т.е. тя се очертава около глобалния тероризъм като предизвикателство. Когато 

рамката се очертае се достига до втората фаза на структуриране на доктрините, при 

която въпросната заплаха се разглежда или по-точно осмисля през призмата на 

американската външнополитическа философия, базираща се на реалистката школа и 

реалистката визия за системата на международните отношения. След тези две фази 

настъпва и третата фаза на структуриране на доктрините, където в отговор на 

заплахите и базирайки се на своята външнополитическа философия САЩ формират 

измерения на своята външна политика – доктрини и инструменти, чрез които 

предприемат действия за елиминиране на въпросните заплахи с цел запазване на 

еднополюсния модел и статута на световен лидер. 



2. Измерения на американските външнополитически доктрини 

след терористичните атентати от 9/11/2001 година. 

Измеренията на американските външнополитически доктрини биват два вида – 

външнополитически инструменти и външнополитически концепции. 

Външнополитическите инструменти обясняват основните идеи, които стоят в 

основата доктрините.. Външнополитическите концепции обясняват основните идеи, 

които стоят в основата доктрините. 

Външнополитическите концепции, възникнали в американската външна 

политика след 9/11 са следните: “unilateralism” (едностранно действие) – 

възможността един субект на международните отношения да действа самостоятелно и 

едностранно в международната система без да се съобразява с останалите играчи; 

“preemptive strike” (предварителен удар) – атака, която се предприема на базата на 

неопровержими доказателства или сведения, че противникът възнамерява да атакува
8
; 

глобално лидерство на САЩ – стремежът на Америка да запази статута си на 

глобален лидер в системата на международните отношения; “war on terror” – войната 

срещу терора се състои в “кръстоносният поход” на Буш – младши срещу тероризма и 

изграждането на алианси с цел предотвратяването на терористичните заплахи; “dumb 

war” (мълчалива война) – заменяне на военнолюбивата концепция с една 

антитерористична, но по-умерена във военно отношение политика, която набляга върху 

съвместните действия с международната общност по отношение на конфликтните зони; 

“prevention and cooperation” (предотвратяване и сътрудничество) – избягването на 

военна намеса в конфликтни региона и използване на сила само в краен случай; “Good 

Neighbor Policy” (добросъседска политика) – поддържането на добри отношения 

както със съюзниците от Западна Европа, така и новите ключови актьори като Русия, 

Китай, Бразилия, Индия. 

Външнополитически инструменти, възникнали в американската външна 

политика след 9/11 са следните: “soft power” – възможността да се задава или по-точно 

казано да се диктува дневния ред на базата на нематериални източници на силов 

капацитет като например култура, идеология и институции
9
; “hard power” – 

възможността на един субект на международните отношения да задава дневния ред в 

международната система на базата на материални ресурси като например военно – 
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стратегически и икономически потенциал
10

; “smart power” – разработване на 

интегрирана стратегия, налични ресурси и набор от инструменти, базирани на меката и 

твърда сила за постигане на американските цели
11

. 

 

3. Външнополитическите доктрини на САЩ след 9/11/2001 

година. 

Необходимо е първо да направим уточнението, че характерна черта на 

американската външна политика е доктриналният подход. Този подход е американски 

феномен, и е едно от нещата, което различава коренно американската от европейската 

външнополитическа традиция. Външнополитическата доктрина сама по себе си 

представлява универсална формулировка, която обявява, обяснява и обосновава 

определени действия
12

. Всяка външнополитическа доктрина в САЩ има три 

градивни елемента: декларативен, обяснителен и доказателствен. Декларативният 

обявява външнополитическия курс на американския президент, обяснителният 

обобщава кои са действията в рамките на този курс, а доказателственият дава отговор 

на въпроса защо са необходимите те и защо се предприемат. 

Първата доктрина, която се оформя след терористичните атентати от 9/11/2001 

година е доктрината “Буш – младши”. Тя притежава следната структура. 

Външнополитическата рамка на доктрината Буш се очертава в отговор на заплахите 

на глобалния тероризъм. Външнополитическата философия, която формира 

политическото мислене в доктрината Буш се базира върху класическия реализъм и 

неоконсерватизма. Основната цел на доктрината Буш е насочена именно към 

запазването на еднополюсния модел чрез преодоляване на терористичните заплахи. 

Външнополитическите концепции, заложени в доктрината Буш – младши са 

следните: “unilateralism” (едностранно действие); “preemptive strike” – 

предварителен военен удар; запазване на глобалното лидерство на САЩ; “war on 

terror” – война срещу терора. Външнополитическите инструменти от своя страна 

са сведени до употребата на “hard power” – твърда сила. 

Декларативният елемент от доктрината на Буш обявява външнополитически 

курс, в който САЩ: ще защитава националния си интерес и ще бранят сигурността на 
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гражданите си от заплаха, с каквато не са се сблъсквали преди – глобалния тероризъм. 

Обяснителният елемент от доктрината е напълно ясен: Америка ще използва сила 

чрез предварителен военен удар за да предотврати новите заплахи. Доказателственият 

елемент от своя страна обосновава тези действия с изконното право на САЩ да се 

защитават, високият риск от терористичните заплахи и новия глобален характер на 

тероризма, който, наред с оръжията за масово унищожение го прави една от най-

големите заплахи в съвременната международна система. На базата на тези три 

елемента настоящата дисертация определя доктрината Буш като: американска 

външнополитическа доктрина, чиято цел е да отстоява американския национален 

интерес и да гарантира съхраняването на еднополюсния модел чрез употребата на 

твърда сила срещу заплахите на глобалния тероризъм. 

Втората доктрина, която се оформя в американската външна политика след 

9/11/2001 година е доктрината “Обама”. Тя притежава следната структура. 

Външнополитическата рамка е разширена като в нея са включени освен глобалният 

тероризъм и останалите глобални заплахи – климатичните промени, трафика на 

наркотици и т.н. Външнополитическата философия, която формира политическото 

мислене в доктрината “Обама” се базира върху принципите на неореализма. 

Основната цел в американската външна политика остава същата – глобалното 

лидерство и запазването на еднополюсния модел. Външнополитическите концепции, 

които присъстват в доктрината “Обама” са следните: “dumb war” – мълчалива война; 

“prevention and cooperation” – предотвратяване и сътрудничество; “neighborhood 

policy” – добросъседска политика. Външнополитическите инструменти на 

доктрината “Обама” са следните: “soft power – мека сила и “smart power” – 

интелигентна сила. 

Декларативният елемент на доктрината обявява външнополитическия курс, 

който Америка ще следва, а именно: САЩ ще продължават да се противопоставят на 

глобалните заплахи, но в рамките на равнопоставени форми на сътрудничество. 

Обяснителният елемент на доктрината тук също е пределно ясен: противопоставянето 

на заплахите ще става с помощта на интелигентна сила и повече дипломация, а 

действията ще се основават на предотвратителен, а не на предварителен натиск. 

Доказателственият елемент обосновава доктрината като оправдава новите средства 

на действие с избягването на войната и безотговорното бездействие, а 

равнопоставеното сътрудничество – с невъзможността на Америка да поеме всички 

заплахи сама. На базата на тези три елемента настоящото изследване дефинира 



доктрината Обама като: американска външнополитическа доктрина, която цели да 

преосмисли глобалната роля на Америка в системата на международните 

отношения като приложи нови средства и концепции за нейното запазване и 

съхраняването на статута й на суперсила. 

След всичко казано дотук можем да обобщим, че нивата на структуриране и 

измеренията на външната политика на Америка след 9/11 се оформят под влияние на 

заплахите на глобалния тероризъм. Очертанията на външнополитическата рамка винаги 

включват в себе си терористичните заплахи, външнополитическата философия гради 

съюзи с антитерористична насоченост, а външнополитическата цел на запазване на 

еднополюсния модел отчита заплахите на глобалния тероризъм като едно от основните 

предизвикателства пред САЩ по пътя им към глобалното им лидерство. Концепциите 

на американската външна политика от своя страна съдържат в себе си замисъл за 

справяне с тероризма, а външнополитическите инструменти усилено се прилагат върху 

терористичните групировки, както и върху държавите, които ги подкрепят гласно или 

чрез мълчаливо съгласие. В обобщение, външната политика на САЩ се превръща в 

една зависима променлива, която се определя от заплахите на глобалния тероризъм, 

които като един непредсказуем и динамично развиващ се феномен влизат в позицията 

на независима променлива. 



ГЛАВА II. ЗАПЛАХИТЕ НА ГЛОБАЛНИЯ ТЕРОРИЗЪМ СЛЕД 

9/11/2001 ГОДИНА 

 

Основната цел на тази глава е: анализ на тенденциите в развитието на  

глобалния тероризъм след 9/11/2001 година и дискусия вьрху ролята на 

трансграничните терористични мрежи. 

 

1. Преструктуриране на тероризма след 9/11/2001 година. 

Датата 9/11/2001 година има ключово значение за развитието на тероризма. От 

начина, по който за извършени атентатите, от негово послание става ясно, че той има 

ново лице, насочено срещу досегашното статукво в международната система – 

еднополюсният модел. След 9/11 се формираха няколко нива на преструктуриране на 

тероризма. 

Първото ниво на преструктуриране на тероризма се състои във формирането на 

неговата глобална идентичност. Преди 9/11 той попада в групата на „новите“ заплахи, 

възникнали след рухването на двуполюсното противопоставяне като се характеризира 

най-вече с локален характер. Първата група от причини, поради която тероризмът 

придобива глобална идентичност са реакциите, породени от атентатите от 9/11 и 

начина, по който те са възприети. На практика 9/11 се оказва война срещу прогреса и 

глобализацията, която засяга цялото човечество
13

. Втората група от причини за 

формирането на новата идентичност на тероризма могат да бъдат търсени в самото 

състояние на системата на международните отношения. До 9/11 терористичните 

групировки не са заплаха за международната система като цяло, а имат по-скоро 

регионално значение. След 9/11 те се превърнаха в заплаха пред цялата международна 

система и придобива глобални измерения. Третата група от причини за оформянето 

на нова идентичност на тероризма може да бъде открита в еволюцията на ислямския 

фундаментализъм. След 9/11, в резултат на еволюцията на ислямския 

фундаментализъм се формират редица терористични групировки, които превръщат 

джихадът в своя официална идеология. Такива са: Ал Кайда, Мюсюлмански братя, 

“Ал Гаама ал исламиа”, “Хизбула”, “Хамас”, “Ансар ал ислям”. 

Второто ниво на преструктуриране на глобалния тероризъм след 9/11/2001 

година намира израз в новите идеологически аспекти, които субектите на глобалния 
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тероризъм следват. Първата група от промени, които настъпват са в структурата на 

ислямския фундаментализъм. Ислямският фундаментализьм има многоаспектна 

природа. Тя включва както автентични ислямски елементи, отнасящи се до самия 

цивилизационен профил на трансграничните терористични мрежи, така и много нови 

аспекти, възникващи в резултат на атентатите от 9/11/2001 година. Първият аспект от 

структурата на ислямския фундаментализъм е джихадът. Думата произхожда от 

арабския глагол „джахада“, което буквално преведено означава полагам усилия, 

старание
14

. Подобно на глобалния тероризъм той придобива глобална идентичност и 

започва да се нарича „глобален джихад“
15

. Глобалният джихад представлява широко 

религиозно течение, което цели да внедри по-сериозно съблюдаване на ислямските 

закони в политиката, икономиката и обществото. На практика тази нова идентичност на 

джихада търси и осъвременяване на неговата концепция. В смисъла на тази концепция 

е заложена тезата, че ислямският свят е страдал и все още страда от продължително и 

агресивно нападение от страна на Запада, начело със САЩ по време на Втората и 

Третата Кръстоносна Кампании
16

. Вторият аспект от структурата на ислямския 

фундаментализъм е концепцията за върховенството на ислямското право (т.нар. 

шариат). Шариатът представлява религиозен сборник от закони, които формират 

правна рамка, в която обществените, а и някои лични аспекти от живота мюсюлманите 

се регулират на базата на религиозните и морални норми в ислямското право
17

. В 

основата на тази концепция стои идеята, че този сборник от закони трябва да бъде 

спазван от всички мюсюлмани и да стане структуроопределящ център на 

политическата система в една ислямска държава. Oсновната цел на този аспект е 

покаже на мюсюлманите, че ценностите на демокрацията, либерализма, спазването на 

човешките права, секуларизма и светската държава се използват от Запада, начело със 

САЩ за да осъществяват културна инвазия и да направят ислямското общество 

подвластно на тяхната система от ценности и вярвания. Третият аспект от структурата 

на ислямския фундаментализъм е концепцията за антиамериканизма. Смисълът, 

който ислямските фундаменталисти залагат в тази концепция е ясно изразен в нейната 

единствена цел – САЩ да бъдат унищожени
18

. Четвъртият аспект от структурата на 
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ислямския фундаментализъм е концепцията за създаването на емирати
19

. Създаването 

на тези емирати се осъществява чрез постоянна борба с противника. Целта е да се 

доведе той до пълно изтощение, което да позволи формирането на въпросните емирати, 

в които да се гарантира върховенството на Шариата. Последният аспект от 

структурата на ислямския фундаментализъм е свързан с крайната цел на ислямистите – 

обединяването на всички емирати
20

. Това обединение се предшествена от 

създаването на държава – ядро или няколко такива държави – ядра, които да 

консолидират всички мюсюлмани и едва тогава да обединят емиратите в един голям 

халифат по подобие на Средновековните ислямски монархии. 

Третото ниво на преструктуриране на тероризма след 9/11 се състои в 

оформянето на качествено ново понятие за неговата същност. Изследването 

представя основните определения на понятието тероризъм, които се употребяват към 

днешна дата. Ето някои от тях. Първият документ, в който срещаме ясно обособено 

определение за това какво е тероризъм е Стратегията за национална сигурност на 

САЩ от 2002 година. В нея тероризмът е определен като: „предумишлено, 

политическо мотивирано насилие, извършено срещу невинни“ като малко по-рано в 

същата Стратегия изрично се пояснява, че САЩ се борят срещу терористи, които 

действат на глобално ниво
21

. Вторият документ, в който срещаме дефиниция за това що 

е тероризъм е Кодексът за федералните регулации на САЩ. Това определение на 

практика изразява и официалната позиция на Федералното бюро за разследване (ФБР) и 

определя тероризма като: „Незаконна употреба – или заплаха за употреба – на сила или 

насилие срещу личности и имущества с намерение да се сплаши или принуди 

правителството, цивилните граждани или техни представители да подкрепят някакви 

политически или социални цели“
22

. Департаментът по отбраната на САЩ дава за 

понятието тероризъм през 2010 година: „Тъй като няма универсална дефиниция за 

тероризма, Департаментът по отбраната на САЩ го определя като незаконна употреба 

или заплаха със сила или насилие срещу личности или имущества, за да се принудят 

или да се сплашат правителствата и обществата. Тероризмът най-често е религиозно, 

политически или идеологически мотивиран и преследва цели, които обикновено са 

политически“
23

. Съвета за сигурност на ООН, в Резолюция номер 1566 от 2004 
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година, дефинира глобалния тероризъм чрез неговите действия: „…престъпни 

действия, включително срещу граждани, извършени с цел да причинят смърт или 

сериозни телесни поражения, или да вземат заложници, с целта да провокират 

състояние на терор сред широката общественост или сред група от индивиди или 

отделни индивиди, да заплашат дадено население или да заставят дадено правителство 

или международна организация да извършат или да се въздържат от извършването на 

каквото и да е действие“
24

. Дефиницията на Европейския Съюз може да бъде открита 

в член 1 на Рамковото решение за борба с тероризма от 2002 година, която 

дефинира глобалния тероризъм чрез неговите действия, които са определени като: 

„…вид престъпни деяния…срещу хора и собственост, които предвид тяхното естество 

или контекст биха могли сериозно да навредят на дадена държава или дадена 

международна организация, когато се извършват с цел: сериозно да сплашат дадено 

население; или по нереден начин да заставят дадено правителство или международна 

организация да изпълни или да се въздържи от изпълняването на дадено действие; или 

сериозно да дестабилизират или да унищожат фундаменталните политически, 

конституционни, икономически или социални структури в дадена държава или в дадена 

международна организация“
25

. В “Акта за тероризма” Великобритания дефинира 

тероризма като: „…“тероризъм“ означава действията или заплахата от предприемане на 

действия, продиктувани от политически, религиозни или идеологически причини, 

които са замислени за да повлияят на правителството и да сплашат обществото или 

определена група от обществото. Такива действия включват: насилие срещу хората; 

сериозни щети върху собствеността; застрашаване на човешкия живот на жертвите; 

създаване на сериозни рискове за здравето на обществото или част от него, както и 

действия, замислени да се намесят или да разбият като цяло електронната 

система“
26

.През 2006 година Законът за тероризма на Руската федерация от 1998 

година е променен като новата дефиниция постановяваше, че: „Тероризмът е идеология 

на насилието и упражняването на влияние върху вземането на решение от 

правителствените органи, институциите на местната власт, или международните 
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организации със средствата на сплашването на населението и/или други форми на 

незаконни насилствени актове“
27

. 

В политическия дебат също има редица определения, които имат отношение 

към същността на глобалния тероризъм след 9/11. В едно от своите изказвания Обама 

определя глобалния тероризъм като основна заплаха пред американската национална 

сигурност
28

. Бенямин Нетаняху, към днешна дата министър – председател на Израел и 

учен с дългогодишен опит в сферата на сигурността определя тероризма като: 

„тероризмът е решителното и систематично избиване, осакатяване и заплашване на 

цивилни за да се всее страх с политически цели
29

“. Владимир Путин, по настоящем 

президент на Руската федерация. обявява, че: „Тероризмът още веднъж показа, че е 

решително готов и няма да се спре пред нищо за да взема човешки жертви. На това 

трябва да се сложи край. Жизненоважно е, както никога преди да обединим усилията на 

цялата международна общност срещу терора“
30

.Дейвид Камерън, към днешната дата 

премиер на Великобритания казва: „…тероризмът не е специално обвързан с която и да 

е религиозна или етническа група…трябва да осъзнаем, че тази заплаха непреодолимо 

идва в Европа от млади хора, които следват напълно погрешна, изкривена 

интерпретация на исляма и които са готови да се взривят и да убият техните 

съграждани…идеологията на екстремизма е проблемът, ислямът – категорично не“
31

. 

Любопитно е и какви определения дават идеолозите на тероризма. Осама бен Ладен, в 

едно свое интервю с журналиста на „Ал Джазира“ Тайсир Алуни бен Ладен казва в 

един от своите отговори: „Не всеки тероризъм е умерен или неблагоразумен. Има 

тероризъм, който е неблагоразумен и има тероризъм, който е добър акт…престъпникът 

и крадецът се чувстват тероризирани от полицията. Така че казваме ли на полицията, че 

те са терористи и тероризират крадеца? Не, тероризмът на полицията над крадеца е 

добър акт, а тероризмът, който е упражняван от престъпниците над правоверните е 

грешен и неблагоразумен“
32

. 

 

2. Един опит за работно определение. 
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Какво обобщение можем да направим за новото лице на глобалния тероризъм? 

Обобщението за същността на глобалния тероризъм ще се базира основно на дадените 

дотук определения. Но преди всичко нека да видим кои са основните характеристики 

на глобалния тероризъм, заложени в тези определения. Те ще ни дадат елементите на 

обобщението. 

 Първо, глобалният тероризъм е преди всичко акт на насилие. Самото название 

терористичен акт носи в себе си идеята за действия, които се осъществяват със 

средствата на принудата и насилието. Актът на насилие има две характерни 

черти на своята природа: той е самоволен и принудителен. От една страна той 

се извършва самоволно, независимо дали извършителят е под влиянието на една 

или друга идеология или под афект на други фактори като наркотични вещества 

например. Той съзнателно, още преди това е направил своя избор да се бори на 

страната и за каузата на терористите. От друга страна, той използва 

инструментите на принудата. Но за разлика от легитимната принуда, с която 

държавната власт разполага по силата на политическите теории за обществения 

договор глобалният тероризъм работи със средствата на незаконната принуда. 

 Оттук втората характеристика на глобалния тероризъм – неговите субекти т.е. 

извършителите на насилствените актове притежават недържавен характер. 

Това са хибридни трансгранични военни и престъпни мрежи, напоследък 

превърнали се в сериозна заплаха за Европа и света
33

. Примерите в това 

отношение са много – Ал Кайда, Хизбула и т.н. Важно е да се подчертае, че тези 

мрежи са субекти на международните отношения и като такива действат е 

цялата международната система чрез своите насилствени актове. 

 От недържавния характер следва третата характеристика на глобалния 

тероризъм – неговите действия са трудно или почти непредвидими и 

предумишлени. Така от една страна той се превръща в сериозна заплаха за 

цялата международна система, основно поради нейната гъвкавост и 

непредвидимост, което затруднява останалите субекти в реакциите им. От друга 

страна действията на тази гъвкава заплаха винаги имат своя стратегия и 

планиране. 

 Оттук четвърто, непредвидимите и предумишлени действия на глобалния 

тероризма са продиктувани от неговата мотивация, която съществува на две 
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нива. Първото ниво е политическото – насилствените актове имат 

политическа цел. Тази цел варира в зависимост от конкретния терористичен 

акт. Второто ниво е религиозно – идеологическо. То надгражда политическото 

и придава на целта на терористичните действия характера на „лошата страна“. 

Казано с други думи субектите на глобалния тероризъм използват това второ 

ниво за да оправдаят политическите си цели чрез принципа „целта оправдава 

средствата“. Политическа цел може да бъде например сплашването на дадено 

правителство или принудата да приеме определен външнополитически курс. 

Религиозно – идеологическа цел е например успешното провеждане на джихад 

срещу Запада. 

 На следващо място, въпросната мотивация се отнася до поразяването на 

обектите на глобалния тероризъм. Такива са: националните държави, 

международните организации, интеграционните общности, индивидите 

(цивилни, членове на политическия елит и др.), етнически групи и т.н. Обектите 

на насилствените актове са различни в зависимост от плановете на атентатите, 

но е възможно да носят символика. Така например ударите на 9/11 срещу САЩ 

символизираха началото на джихада срещу Запада. В определени случаи обект 

на глобалния тероризъм може да бъде и политическата система на една държава 

например чрез серия от атентати да се подкопае легитимността на 

политическата власт в една или друга държава, а оттам и на светския характер 

на цялата страна. Такива случаи обикновено се отнасят до държави с 

мюсюлманско население. 

 Наред с всичко казано дотук, глобалният тероризъм е антисистемна и глобална 

заплаха. Причините за глобалния характер на тероризма вече бяха разгледани в 

изследването и както беше изведено те се състоят основно в световните реакции, 

които терористичните атентати от 9/11/2001 година получиха, в религиозния 

характер, който ислямските фундаменталисти им придава, в цивилизационната 

специфика на сблъсъка между исляма и Запада и най-вече в борбата срещу 

еднополюсния модел, поддържан от САЩ. Тази борба срещу статуквото именно 

е причината глобалният тероризъм да придобие и антисистемен характер т.е. 

характер на заплаха, насочена срещу системата на международните отношения, 

която към днешна дата се развива в рамките на еднополюсния модел. 

Запазването на този модел от своя страна е основната цел на американската 

външна политика (вж. Глава 1). Това е и причината, поради която глобалният 



тероризъм е основната заплаха пред нея. Ето защо външната политика на 

САЩ се определя от заплахите на глобалния тероризъм – зависимост между 

две променливи, която ще бъде разгледана по-подробно в Глава 3 на настоящото 

изследване. 

Въз основа на всичко казано дотук, настоящото изследване представя следното 

обобщение: глобалният тероризъм е антисистемна заплаха за международната 

среда, която се изразява в самоволни и предумишлени актове на насилие с 

политическа, идеологическа и религиозна цел, осъществявани от субекти на 

международните отношения с недържавен характер, които със средствата на 

насилието и страха нанасят поражения и разрушения върху други субекти в 

международната система. 

 

3. Организация, методи на действие и финансиране на глобалния 

тероризъм след 9/11. 

Организацията на глобалния тероризъм ще бъде интерпретирана чрез неговите 

измерения. Първото измерение от организацията на глобалния тероризъм е 

измерението „държава“
34

. Това измерение се отнася до обхвата, в който тероризмът, 

в лицето на трансграничните терористични групировки и мрежи, функционира спрямо 

една национална държава. Второто измерение от организацията на глобалния 

тероризъм е измерението „концентрация“
35

. То се отнася до степента на 

организираност на терористите, които планират и извършват даден атентат. Третото 

измерение от организацията на глобалния тероризъм е измерението „идеология“
36

. То 

се отнася не само до това каква е идеологията на една терористична група, но и до 

това в каква степен терористите споделят идеологията на терористичната група, на 

която са членове. Четвъртото измерение от организация на глобалния тероризъм е 

измерението „мрежа“
37

. Това измерение се отнася до това в каква степен отделните 

трансгранични терористични мрежи са свързани една с друга и ако са свързани каква е 

степента на съгласуваност между тях. Петото измерение от организацията на глобалния 
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тероризъм е измерението „обект“
38

. То изяснява не само кой е обектът на нападение, 

но и до каква степен съвпадат целевата група и жертвите на един терористичен 

атентат. Целевата група е онази група от хора, към която терористите отправят 

посланието чрез самия акт на насилие. Жертвите са онези хора, които пряко страдат от 

насилствения акт. Шестото измерение от организацията на глобалния тероризъм е 

измерението „обем“
39

. Това измерение се отнася до това какъв е обемът на обекта на 

терористичния акт. Седмото измерение от организацията на глобалния тероризъм е 

измерението „рационалност“
40

. Рационалността се отнася до това в каква степен 

неоснователните страхове съвпадат с реалната заплаха от един терористичен атентат 

т.е. дали става дума за рационална заплаха от насилствен терористичен акт или просто 

за заплахи с чисто спекулативен характер. Осмото измерение от организацията на 

глобалния тероризъм е измерението „източник“
41

. Това измерение показва 

дистанцията между източника на заплахата и предполагаемия терорист – извършител 

на атентата т.е. доколко реалният извършител на един атентат съвпада с 

предполагаемия. Деветото измерение от организацията на глобалния тероризъм е 

измерението „цел“
42

. То се отнася не само до това каква е целта на терористичния акт, 

но и в каква посока са насочени последствия от един терористичен атентат. Десетото 

измерение от организацията на глобалния тероризъм е измерението „близост“
43

. То 

може да бъде интерпретирано чисто географски, измервайки чрез него действителното 

разстояние между терористите и терористичната цел. 

Методите на глобалния тероризъм включват нетовите стратегии и средства. 

Първият от методите на глобалния тероризъм е стратегията на „самотния вълк“ (“lone 

wolf terrorism”) – тази стратегия е налице, когато един индивид по свой собствен избор 

извърши насилствена атака на базата на философията, която неговата групировка 

поддържа
44

. Вторият метод на глобалния тероризъм е стратегията на похищаване 

(“kidnapping”)
45

. Тук е нужно да подчертаем, че в терористичната терминология на 

американската изследователска школа терминът “kidnapping” има много тесен смисъл 
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като се отнася до прякото похищение над точно определен обект на тероризма – 

индивидите. Третият метод на глобалния тероризъм е стратегията на отвличането 

(“hijacking”)
46

. Този термин отново има много тесен смисъл и се отнася до отвличането 

и ограбването на превозни средства и става особено актуален след терористичните 

атентати в САЩ от 9/11. Четвъртият метод на глобалния тероризъм е стратегията на 

превземането (“occupation”)
47

. В тези случаи терористите нападат отделни сгради на 

територията на една страна като вземат заложници. Следващият метод на глобалния 

тероризъм е стратегията за водене на рискована антизападна политика на ръба на 

войната (“anti – Western brinkmanship”). Тя се изразява в практиката на 

терористичните актьори в Близкия Изток да заплашват западните интереси в региона 

пряко или косвено, чрез своите съюзници, като целта е да се провокира интервенция от 

страна на Западните сили или ако това не се постигне поне да се предизвика заплаха от 

намеса
48

. 

Кои са средствата? Първо средство на терористите са конвенционалните 

оръжия (“conventional weapons”)
49

. В рамките на тези средства извършителите на 

терористични атентати използват леки стрелкови и малокалибрени оръжия. 

Следващото средство, което би могло да попадне в ръцете на терористи са ядрените 

оръжия (“nuclear devices”), познато още в научната литература под названието ядрен 

тероризъм
50

. Въпреки големия брой международни споразумения в областта на 

оръжията за масово унищожение и въпреки съществуването на ясна представа до какво 

може да доведе една ядрена война в системата на международните отношения все още 

има субекти, които разработват ядрено оръжие и чрез него се опитват да оказват натиск 

върху външната политика на останалите субекти. международна система. Следващото 

средство, което е приоритет на терористите са химическите и биологическите 

оръжия (“chemical and biological weapons”)
51

. Малко след атентатите от 9/11 

терористичните организации се опитват да приложат този модел, изпращайки десетки 

писма до членове на политическия елит в САЩ. В писмата са заложени антраксни 

спори с цел да се заразят техните получатели. Особено важно средство, на което 

разчитат терористичните групи е едно съвсем ново явление, което обаче съвсем не е за 
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подценяване – кибертероризма (“cyber terrorism”). Кибертероризмът представлява 

предварително планирани и политическо мотивирани атаки, извършени от регионални 

групировки или тайни агенти срещу информационни и компютърни системи, 

компютърни програми и база данни, които имат за крайна цел насилието срещу 

цивилни цели 
52

. 

Финансирането на глобалния тероризъм след терористичните атентати от 

9/11/2001 година се превръща в обект както на много анализи, така и на много 

спекулации. Тук е мястото да подчертаем, че след 9/11 спонсорирането на 

терористични актове от страна на т.нар. държави – разбойнички (“rogue states”) се 

превръща в отживелица тъй като държавният тероризъм като явление започва да губи 

почвата си. Ето защо, след като държавният тероризъм отмира терористичните 

организации започват да получават финансиране най-вече чрез пране на пари
53

. 

Процесът има няколко фази. Първо, разполагане на средствата. Разполагането на 

средствата е фаза, при която се извършва внасяне на голямо количество финансови 

средства, респективно книжни банкноти, във финансовата система. Вносът се извършва 

най-често в същата държава, но има и случаи, при които парите се внасят в други 

държави. Първият начин е по-предпочитан тъй като вторият често пъти е прекалено 

рискован. Второ, отделяне на средствата. На този етап от прането на пари се извършва 

разделяне на внесените средства като от общата сума се отделя онази част от парите, 

които са придобити по престъпен път. Субектът, който извършва тази дейност 

обикновено избира между следните опции: изнасяне на парите, придобити по 

престъпен път в офшорна зона; внасянето им във финансове центрове; внасяне в 

регионални бизнес центрове и други други подобни институции. През цялото време 

източникът на средствата се прикрива. Трето, интеграция на средствата. По време на 

този етап от процеса се извършва връщане на вече „изпраните пари“ обратно в 

икономическата система, където те влизат по напълно законен начин. Връщането на 

средствата се извършва чрез сложни икономически схеми. Как се осъществява 

усвояването на средствата от терористичните организации? Както казахме след 

„изпирането“ парите се връщат обратно в икономиката, а оттам и в различни 

институции. 
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4. Американската външна политика и глобалния тероризъм – 

пресечни точки между променливите. 

На база на казаното дотук можем да обобщим, че глобалният тероризъм 

(независимата променлива) и американската външна политика (зависимата 

променлива) и между тях съществува връзка. Тази връзка ясно личи в следните 

няколко зависимости. 

Първо, външнополитическата рамка на САЩ, очертала се в резултат на 

терористичните атентати от 9/11 се формира под влиянието на процеса на 

формирането на глобалната идентичност на тероризма, в условията на едно ново 

състояние на международната система, в което структуроопределяща роля има 

противопоставянето между субектите на глобалния тероризъм и Запада. 

Второ,. външнополитическата философия на САЩ след 9/11 се формира, 

отчитайки новите идеологически аспекти на ислямския фундаментализъм, в 

условията на сблъсък на цивилизациите, в който структуроопределяща роля имат 

разделителните линии между християнската и ислямската цивилизации. 

Трето, основната цел, която американската външна политика и нейните 

доктрини преследват е съхраняването на еднополюсния модел и на лидерския 

статут на Америка в системата от международните отношения. 

Въз основа на тези няколко зависимости можем да обобщим, че посоката на 

зависимост между две променливи тръгва от независимата (глобалния тероризъм) към 

зависимата (американската външна политика). 



ГЛАВА IІІ. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ АМЕРИКАНСКАТА 

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ГЛОБАЛНИЯ ТЕРОРИЗЪМ СЛЕД 

9/11/2001 ГОДИНА КАТО ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ 

 

Основната цел на тази глава е: изграждане на теоретичен модел, целящ да 

обясни врьзката между глобалния тероризъм и външната политика на САЩ след 

9/11/2001 година. 

 

1. Теоретичният модел. 

Основната цел на теоретичния модел, който дисертацията структурира е да 

анализира по-подробно връзката между зависимата и независимата променлива 

след 9/11/2001 година. Тук е нужно да направим уточнението, че въпросният модел е 

приложим само за историческия период след терористичните атентати от 9/11. 

В модела САЩ са зависимата променлива, а трансграничните терористични 

мрежи – независимата. Кои са техните основни действия и как могат да бъдат 

обобщени те? За отговор на този въпрос дисертацията използва определението на 

Моделски: „Външната политика е система от действия, породени от общността, заради 

промяна в поведението на други страни и заради приспособяването на техните 

собствени действия към международната среда
54

. От това определение следва, че 

действията на страните формират понятието „външна политика“, за което 

Моделски говори. Позовавайки се на определението на Моделски може да се заключи, 

че нашият теоретичен модел обхваща външата политика на САЩ и действията на 

трансграничните терористични мрежи. Теоретичният модел представлява система от 

действия. Външната политика се поражда от промяна на поведението в други страни, 

което пък е още едно доказателство в полза на това, че промяната в поведението на 

трансграничните терористични мрежи след 9/11/2001 година е 

структуроопределящо за американската външна политика. 

Дисертационното изследване приема и използва и определението на Кигли и 

Уиткопф, които казват, че външната политика се изразява чрез процеса на вземане 

на решения
55

. Самото структуриране на външнополитически доктрини е резултат от 
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вземане на множество външнополитически решения. Това е и основната причина, 

поради която настоящото изследване приема, че структурата на теоретичния модел, 

тази система от действия, следва структурата на процеса на вземане на решения във 

външната политика. Това означава, че за да се изясни структурата на модела, трябва да 

се анализира структурата на самия процес на вземане на външнополитически решения. 

 

2. Модели на вземане на решения в американската външна 

политика. 

В американската външна политика съществуват следните модели на вземане на 

решения. Бюрократичният политически модел (Bureaucratic Politics Model) свързва 

вземането на външнополитически решения най-вече с ролята на бюрокрацията в тях. 

Моделът на приспособяващите се решения (Adaptive Model) се използва, когато 

едно външнополитическо решение се взема основно на базата на състоянието и 

положението на една държава в международната среда. Моделът на постепенно 

вземане на решения (Incremental Decision Making) отхвърля рационализирането на 

външнополитическите решения тъй като според него съществуват прекалено много 

фактори, които не позволят рационална прогноза – липса на достатъчно информация, 

огромен брой действащи актьори и др. Стратегическият и рационален модел на 

вземане на външнополитически решения (The Strategic or Rational Model) се 

използва в условията на външнополитическо взаимодействие между различни държави 

или техните лидери. Стратегическият и рационален модел представлява „черна кутия“ с 

вход и изход. На входа стои субектът на международните отношения – националната 

държава, а на изхода – решението, което взема. При този модел почти не се отделя 

внимание на вътрешнополитическите фактори, които влияят върху решенията на една 

държава. Основната причина за това е, че при вземането на решения чрез този модел се 

прилага т.нар. „рационална калкулация“ или казано с други думи – „пресмята се“ какъв 

би бил отговорът на другата страна и оттам – до какви последици би довело едно или 

друго решение. В американската външна политика този подход става особено актуален 

в условията на Студената война, в периода на сдържане между двете суперсили – САЩ 

и СССР. Подходът на вземане на решения (The Decision-Making Approach) 

фактически надгражда стратегическия и рационален модел. Когато се прилага подхода 

на вземане на решения отново имаме налице „черна кутия“ с вход и изход. При този 

модел на вземане на външнополитически решения обаче не се набляга само на 



националната държава, но се включват и останалите субекти на международните 

отношения – международни организации, интеграционни общности и т.н. Освен това 

при този модел се отдава много по-голямо значение на вътрешнолитическите и 

външнополитическите фактори, които влияят на едно решение. Вземат се предвид 

също така и мотивацията на отделните субекти, информационния им потенциал и чак 

тогава се правят изводи за това как би се отразил външнополитическия курс върху 

тяхното поведение. В американската външна политика подходът на вземане на решения 

е сериозно застъпен след разпадането на биполярния модел – в периода на 90 – те 

години на XX век, когато САЩ поемат ролята на глобален лидер и трябва да се справят 

с множество глобални предизвикателства, сред които и регионалните кризи, 

възникнали след края на Студената война. 

След 9/11 американската външна политика се променя значително, а с това и 

моделът на вземане на решения. Настоящото изследване защитава тезата, че в 

американската външна политика след тази дата се утвърждава подходът на вземане на 

решения (The Decision-Making Approach). Основните причини за това са: САЩ са 

изправени пред нов спектър от субекти на международните отношения – 

терористичните групировки и трансграничните терористични мрежи; подходът отчита 

информационния потенциал на противника и неговата мотивация; подходът за вземане 

на решения отчита всички допълните обстоятелства, които могат да възникнат при 

вземане на едно външнополитически решение и затова е особено подходящ при 

управлението на кризи; подходът за вземане на решения не разчита единствено на 

рационални калкукации, но и позволява ефективно вземане и изпълнение на 

външнополитически решения по отношение на нерационални актьори какви са 

терористичните организации. 

 

3. Структура на теоретичния модел. 

Вход. Първият елемент от модела е неговият вход. В този пункт се отчитат 

следните три детерминанти: системни, социални и културни. 

Системните детерминанти се отнасят до състоянието на системата на 

международните отношения. Тук се включват: броя на полюсите в системата; 

състоянието на международната сигурност; субектите на международните отношения; 

икономическата конфигурация. Социалните детерминанти се отнасят до онези 

характеристики на американското общество, които имат пряка връзка към 



външнополитическия процес в САЩ. Тук се включват: политическата култура; 

представителството на интереси; ролята на общественото мнение. Културните 

детерминанти се отнасят до системата от вярвания, които имат пряко отношение 

към външнополитическия процес в САЩ. Тук се включват дългогодишните 

политически вярвания и идеи, които нацията е споделяла от основаването си
56

: 

убеждението, че американската външна политика в най-голяма степен почива върху 

либералните и демократични ценности; убеждението, че САЩ трябва да изпълняват 

ролята си на глобален лидер в международната система и т.н. 

Същинска част. В същинската част на модела протича процеса по 

привеждане на зависимата променлива в действие. В конкретния случай става дума 

за действието на модела на вземане на решения в американската външна 

политика. Настоящото изследване вече установи, че след 9/11 модела на вземане на 

решения във външнополитическия процес на САЩ се характеризира с т.нар. “decision 

– making approach” (подход на вземане на решения). Тъй като в същинската част 

зависимата променлива се привежда в действие чрез подхода на вземане на решения се 

появяват няколко детерминанти. 

Първата детерминанта е субектът на международните отношения, който 

привежда в действие зависимата променлива т.е. осъществява американската 

външна политика. В този случай това е националната държава САЩ. Тази 

детерминанта има няколко основни характеристики: демократичната политическа 

система; ситуацията, в която тя се намира; начина на разрешаване на спорните въпроси 

във външнополитическия курс; влиянието на бюрокрацията върху американската 

външна политика; ролята на политическия лидер във външнополитическия процес. 

Втората детерминанта са националните интереси, които отделните субекти на 

международните отношения защитават в международната система. Националните 

интереси на една страна се базират на нейните ценности и възприятия, произтичащи 

от националния опит и националната ценностна система на една държава
57

. 

Третата детерминанта са икономическите фактори в системата на международните 

отношения, които пряко засягат зависимата променлива по време на нейното 

действия. В конкретния случай става дума за икономическите фактори, които оказват 

влияние върху външната политика на САЩ. От ключово значение за влиянието на една 
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държава в международната система са нейните икономически ресурси
58

. Наред с това 

ключови фактори тук са и присъствието в международните икономически организации, 

разходите за отбрана, разпределението на финансовите ресурси, икономическата 

взаимозависимост и др. Четвъртата детерминанта е потенциалът на националната 

държава да прилага сила в международната система. В контекста на настоящото 

изследване става дума за държавата, която осъществява американската външна 

политика – САЩ. Петата детерминанта е международното право. Международното 

право като всяка правна система се основава на: философските корени на правото; на 

това как функционират законите; дали и защо се спазват правните норми и на това как 

се разрешават правните спорове
59

. 

Дотук настоящото изследване анализира отделните детерминанти, които се 

появяват в същинската част на модела, когато зависимата променлива се привежда 

вдействие. Както вече беше споменато това се извършва, чрез т.нар. подход на вземане 

на решения. Според класическото определение на Снайдер подходът на вземане на 

решения представлява система от действия, в която се зараждат различни типове 

взаимовръзки и модели на действия с траен характер
60

. Следвайки определението 

на Снайдер това означава, че тя влиза в системата от действия и установява 

взаимовръзки и модели на действия с траен характер. Анализът на отделните 

детерминанти от своя страна показва, че тези взаимовръзки и модели на действия се 

определят от независимата променлива в изследването – глобалния тероризъм. Така 

например в отговор на терористичните заплахи, респективно на атентатите от 9/11 

САЩ мобилизират целия си силов потенциал – геополитически, военни и 

икономически източници на сила за да защитят своя национален интерес и да 

гарантират националната си сигурност. На базата на направения дотук анализ и на 

посочения пример настоящото изследване заключва, че в същинската част на 

теоретичния модел, който се структурира съществува връзка между зависимата и 

независимата променлива. С това се извършва втората стъпка към анализа на 

връзката между зависимата и независимата променлива в изследването. 
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Изход. На изхода обект на анализ ще станат три детерминанти: системни и 

културни. Детерминантите са идентични като тези на входа, но този път чрез тях се 

тества независимата променлива (глобалния тероризъм). 

Анализирайки системни детерминанти припомняме, че те се отнася до 

състоянието на международната система. На изхода обект на анализ ще станат три 

детерминанти: системни и културни. Детерминантите са идентични като тези на входа, 

но този път чрез тях се тества независимата променлива (глобалния тероризъм). 

Анализирайки системни детерминанти припомняме, че те се отнася до 

състоянието на международната система. Към днешната дата системата на 

международните отношения се характеризира с еднополюсен характер като статутът 

на глобален лидер в нея принадлежи на САЩ. Глобалният тероризъм се бори против 

еднополюсното статукво и глобаното лидерство на Америка в следните няколко 

посоки. Първо, ислямските фундаменталисти поддържат твърдо идеята за водене на 

джихад. Успешното завършване на джихада според тях се състои в елиминиране на 

противниците в лицето на „кръстоносците“ – САЩ и съюзници им. Второ, терористите 

споделят виждането за върховенството на ислямското право (Шариата) в политическата 

система на ислямските държави. Тази концепция е насочена срещу политиката на 

САЩ, която е насочена към износ на демократични ценности и чрез това – създаване на 

светски държави с демократична политическа система. По този начин терористите 

противопоставят концепцията за една международна система, доминирана от ислямски 

теокрации на американското виждане за международна система, съставена от светски 

държави с демократична форма на управление, начело на която са те като най-развита 

демокрация. Трето, в концепцията на ислямските фундаменталисти е ясно заложена 

идеята за унищожаването на САЩ
61

. За тази цел терористите предвижда провеждането 

на множество терористични актове и въвеждането на Америка в голям брой военни 

кампании. Тези средства съвсем ясно доказват, че основната цел на глобалния 

тероризъм е да свали САЩ от статута им на глобален лидер. Четвърто, планът на 

ислямските фундаменталисти за създаването на емирате и обединяването им в един 

огромен халифат включва елиминирането на заплахата от Америка и съюзниците й. 

Това утопично виждане се възприема от терористите като край на джихада и 

фактически илюстрира тяхната идея за една нова международна система, в която 

доминира огромен ислямски халифат, подобен на Средновековните ислямски империи. 
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Терористичните атаки от 9/11/2001 година станават причина за промяна в 

състоянието на международната сигурност. Това беше обусловено главно от 

формирането на новата, глобална идентичност на тероризма. В резултат на 

формирането на тази нова идентичност за САЩ глобалният тероризъм се превръща в: 

„предумишлено, политическо мотивирано насилие, извършено срещу невинни“
62

. 

Такова предумишлено и политическо мотивирано насилие е извършено не само срещу 

американски, но и срещу европейски граждани в поредица от атентати. Именно това 

множество от атентати е основната причина международната сигурност да премине от 

състояние на безопасност в състояние на гарантирана надеждност, в което Западът 

намира достатъчно сили да се противопостави ефективно на терористичните заплахи. 

Атентатите от 9/11 поставят началото и на нов конфликт между субектите на 

международните отношения. В единия лагер се групират основните субекти – 

националните държави в лицето на САЩ и техните съюзници. В противниковия лагер 

какво водещо субекти се утвърждават множеството терористични организации и 

трансгранични терористични мрежи – Ал Кайда, Хизбула. Впоследствие се оказва, че 

конфликтът не може да се реши със средствата на класическата конвенционална война. 

Затова и американският президент Барак Обама сменя подхода на твърдата с подхода 

на интелигентната сила, с чиято помощ САЩ постигат значителни успехи в борбата с 

терористичните организации. 

Глобалният тероризъм успява да причини и доста вреди на икономическото 

състояние на международната система. Ангажирането на САЩ с военния конфликт в 

Ирак има отрицателни последствия както за тяхната, така и за световната икономика. 

Това кара Америка да вземе спешни мерки за възвръщане на финансовата си 

стабилност като същевременно продължава борбата с терористичните заплахи. 

Културните детерминанти на изхода на теоретичния модел се отнася до 

системата от вярвания на терористите, които ги стимулират да извършват своята 

дейност. Тази система от действия е радикалният ислям, който остава най-сериозният 

мотив за мобилизация и рекрутиране на камикадзета
63

. Самоубийствените атентати, 

които те извършват се възприемат от терористичните организации като основен начин 

на действие. Самоубийството (ал интихар) е забранено тъй като според ислямската 

система на вещно право човекът е само ползвател на живота
64

. Самоубийственият акт 
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от своя страна представлява насилствено прекъсване на живот, което означава, че 

терористът извършва самоволно отнемане на живота си т.е. нарушава забраната. След 

9/11 обаче радикалният египетски шейх Юсеф ал Карадауи казва, че понятието 

самоубийствени атентати не съществува в исляма, става дума за героични действия, 

които не са плод на лична безизходица, а са резулат от огромното желание да се всява 

страх в сърцата на подтисниците
65

. След това консервативните факихи (тълкувателите 

на ислямското право) успяват да трансформират самоубийството (ал интихар) в 

мъченичество (истишхад). Така от самоубийци атентаторите стават герои. Това обаче е 

„героизъм“, който нито Америка, нито Западът може да приеме. Втората детерминанта 

е идеята за разпространението, а впоследствие и подчиняването на Запада и на 

целия свят от исляма. Терористичните лидери осъждат демокрацията и я обявяват за 

подходяща само за „бялата раса“
66

. С това терористите заклеймяват целия 

демократичен свят, наричайки политиката му „чудовищна“ и „деструктивна“, 

поддържайки тезата, че нейната доминация трябва да се замени с доминацията на 

ислямската култура. Убеждения, които влизат в остър конфликт със западната 

концепция за една международна система, в която всички субекти споделят 

демократичните ценности и гарантират спазването на човешките права. 

 

4. Case Study. – Войната в Ирак. 

За да обясни начина на действие на модела настоящото изследване ще 

предприеме изследване на казус (“case study”). Изследването на казус има за задача 

чрез структурираният теоретичен модел да анализира зависимостта между двете 

променливи в изследването. Казусът, който ще бъде изследван е американската 

военна кампания в Ирак, останалата в историята на международните отношения под 

името „войната в Ирак“. 

В исторически план войната в Ирак има няколко фази. Първият етап на 

войната в Ирак се състои основно в извършването на бомбардировки над 

стратегически обекти в страна като военни съоръжения и правителствени сгради. 

Вторият етап е белязан от първия самоубийствен атентат от началото на военния 

конфликт и в него военните действия се насочват към столицата като овладяват 

Западен Ирак и Басра. Третият етап се характеризира с провеждането на усилено 

бомбардировки над Багдада и превземането на международното летище. Четвъртият 
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етап представлява свалянето на режима Саддам Хюсейн, неговото залавяне и началото 

на следвоенното възстановяване на Ирак. Съответно казусът войната в Ирак се ситуира 

на входа, в същинската част и на изхода на модела. 

Въз основа на изследвания казус могат да бъдат направени следните няколко 

извода. 

Първо, историческият анализ на военния конфликт в Ирак доказва, че във 

въпросния казус се наблюдава връзка между зависимата и независимата променлива в 

изследването – съответно американската външна политика и глобалния тероризъм. 

Тази зависимост от своя страна дава възможност казусът да бъде ситуиран в 

структурирания от изследването теоретичен модел. 

Второ, на входа на теоретичния модел се ситуира зависимата променлива, която 

се разглежда в контекстта на изследвания казус. При анализира на зависимата 

променлива на входа на модела в съответния казус тя се интерпретира чрез няколко 

детерминанти: системни, социални и културни. В конкретния случай на входа на 

теоретичния модел се ситуира американската външна политика по време на военния 

конфликт в Ирак като тя се интерпретира чрез: състоянието на системата на 

международните отношения (как функционира външната политика на САЩ в 

еднополюсен модел, при глобалното лидерство на САЩ, в условията на състояние на 

гарантирана надеждност, отношенията с останалите международни субекти и 

икономическата ситуация в международната система; какви са вижданията и идеите на 

Америка за международната система и новите предизвикателства; кой е новият й враг; 

как да се справи тя с него); характеристиките на американското общество, които имат 

пряко отношение към американския външнополитически процес (какво е отражението 

на политическата култура, представителството на интереси и общественото мнение 

върху американската външна политика по време на военния конфликт); системата от 

вярвания, които имат отношение към външнополитическия процес в САЩ (изконните 

принципи на американската външна политика като стремежа към разпространението на 

демокрация). 

Трето, в същинската част на теоретичния модел се привежда в действия 

зависимата променлива отново в контекстта на изследвания казус. При анализа 

действието на зависимата променлива се интерпретира чрез няколко детерминанти. В 

конкретния случай в същинската част на теоретичния модел формирането на 

американската външна политика и осъществяването й по време на войната в Ирак се 

интерпретира чрез анализ на процеса на вземане на външнополитически решения в 



Америка, утвърдил се след атентатите от 9/11 (разглеждат се фактори като кой субект, 

как и при какви условия взема решенията, а също и как националните интереси, 

икономическото състояние на международната система и международното право 

влияят върху вземането на решения). 

Четвърто, на изхода на теоретичния модел се ситуира независимата 

променлива, която се разглежда в контекстта на конкретния казус. При анализа на 

независимата променлива тя се интерпретира чрез няколко детерминанти: социални и 

културни. Анализирайки по този начин независимата променлива се правят изводи 

какви външнополитически нагласи и реакции предизвиква независимата в зависимата 

променлива. В конкретния случай на изхода на теоретичния модел се ситуира 

глобалният тероризъм, който се интерпретира чрез: състоянието на международната 

система (как действа той в нейните рамки; какви са неговите концепции и виждания за 

нейното състояние; кои са неговите противници; какви са начините за справянето с 

тези противници); системата от вярвания на терористите, които ги стимулират да 

извършва дейността си (основните културни и идеологически концепции на радикалния 

ислям и идеята за поставянето на международната система под неговата власт). След 

тази интерпретация се прави извод какви външнополитически нагласи и реакции 

предизвика глобалният тероризъм в американската външна политика.  

А именно: 

 Стремеж към запазване на еднополюсния модел чрез борба с тероризма; 

 Отпор на радикалния ислям навсякъде по света чрез износ на демокрация; 

 Изграждане на алианси срещу глобалния тероризъм и водене на борба до 

окончателна победа; 

 Предварителни военни удари в зони, за които се предполага, че лесно 

могат да попаднат под влиянието на терористите т.е. да станат „емирати“; 

 Отстояване на ролята на САЩ като гарант на спазването на човешките 

права по света чрез утвърждаването на военно – стратегическото 

превъзходство на Америка; 

 Рязко увеличаване на военния бюджет в отговор на новите заплахи; 

 Културно противопоставяне на ценностите на радикалния ислям дори ако 

се наложи чрез използване на твърда сила. 

Като практическо изражение на тези зависимости се утвърди военния конфликт 

в Ирак в периода 2003 – 2011 година. 



Въз основа на направените дотук изводи изследването заключва, че 

структурираният теоретичен модел е в състояние да анализира връзката между 

зависимата и независимата променлива, а чрез проведения case study може да се 

заключи, че заплахите на глобалния тероризъм се оформят като 

структуроопределящ фактор за външнополитическия процес в САЩ. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящото дисертационно изследване систематизира американските 

външнополитически доктрини, възникнали след 9/11/2001 година. Нашият теоретичен 

модел интегрира тези доктрини в контекста на философията на вьншната политика на 

САЩ.  

На следващо място дисертацията проследява възникването и формирането на 

новия глобален тероризьм; неговите идеологически измерения. Тук се анализрат и 

методите и инструментите на трансграничните терористични мрежи.  

Не на последно място, дисертацията вьвежда и теоретичен модел, основаващ се 

на модела на вземане на решения в американската външна политика. Това изследване 

анализира врьзката между две променливи: американската външна политика (зависима 

променлива) и глобалният тероризъм (независима променлива). Теоретичният модел е 

илюстриран чрез казус - войната в Ирак от 2003.  

В съвременната система на международни отношения глобалният тероризъм все 

още е основополагащ фактор във външната политика на САЩ. Президентът Обама 

действително сложи символичен край на войната срещу терора с изтеглянето на 

американските военни части от Ирак през декември 2011. Не бива да забравяме обаче, 

че глобалният тероризъм оцелява чрез трансграничните терористични групировки и 

мрежи – много по-гьвкави и адаптивни, и реактивни от националните дьржави. Така, 

макар и формално отстранен чрез Доктрината Обама - основополагаща за сьвременната 

американска вьншна политика - глобалният тероризьм все пак продьлжава да играе 

роля в набелязване на преоритетите на националната сигурност на САЩ; както и тези 

на глобалната и на  регионалната сигурност. Обект на самостоятелно изследване може 

да бьде и врьзката между глобалния тероризьм и националната сигурност на САЩ, - 

тема, която обаче отново трябва да впишем в американската амбиция за сьхраняване на 

статута на САЩ като пьрвостепенна глобална сила. 
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